فرم اطالعات فردی متقاضی

تاریخ تولد........................ :

نام و نام خانوادگی.......................... :

شماره موبایل....................:
خیر.......

بلی.....
 -1آیا شما تا به حال تقاضای ویزای شنگن از سفارت خانه ها داشته اید؟
(در صورتی که با تقاضای ویزای شما موافقت شده ،دفعات و نام کشور و تاریخ ویزاها ذکر شود).
............................................................................................................................................
( در صورتی که با درخواست ویزای شما موافقت نشده ،تعداد دفعات ،سفارت مربوطه ،نوع ویزا ،تاریخ دقیق و مدارکی که جهت
درخواست ویزا ارائه داده اید را کامل ذکر کنید).
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 -2وضعیت تاهل؟

مجرد.......

متاهل........

آیا همسرتان سفر میکند؟

بلی........

خیر........

-3آیا شما شاغل هستید؟ بلی ......خیر ( .......در صورت مثبت بودن اطالعات ذیل تکمیل گردد
-1-3آیا صاحب جواز کسب هستید؟ بلی .......خیر ( .......لطفا صنف و مدت فعالیت را مشخص کنید ).......................
بلی .......خیر........
-2-3آیا شرکت به نام خود تاسیس کرده اید؟
(نوع فعالیت شرکت و سمت شما در شرکت را مشخص کنید...............................................................) .
بلی .........خیر........
-3-3آیا شما در ادارات دولتی مشغول به کار هستید؟
( لطفا نام اداره مربوطه ،سمت و مدت اشتغال در این اداره را مشخص نمایید....................................................).
خیر.........
بلی........
-4-3آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید؟
( در صورت دارا بودن مدت و نوع بیمه ذکر شود )....................................................
آدرس و تلفن محل کار.........................................................................................................................:
در صورت نداشتن شغل ،اگر دارای تخصص و مهارت خاص هستید لطفا ذکر کنید.....................................................:
-4آیا هیچ گونه سندی به نام شما میباشد؟ بلی ......خیر ......به نام بستگان درجه یک چطور؟............
لطفا توضیح دهید.........................................:
-5آیا هیچ حسابی در بانکها دارید؟

بلی......

خیر.......

( نام بانکها ،نام شعبات و نوع حسایها لطفا ذکر شود )..............................................................................
-6میزان مانده ثابت چه مبلغی است؟..................................
میزان گردش حساب شما ماهیانه چقدر است؟.........................
-7میزان تحصیالت ( لطفا رشته و مقطع تحصیلی ذکر شود ).........................
-8آیا صاحب فرزند هستید؟ بلی ......خیر ......لطفا جنسیت و سن و تعداد ذکر شود.
...........................................................................................آیا همسرتان سفر میکند؟

بلی.......

خیر.....

-9در صورتی که سفر خارجی داشته اید کشورها و تاریخ سفرها را نام ببرید.............................................................................
نام کشور مقصدتان را ذکر کنید.................................................
آدرس و تلفن منزل................................................................................................................................................. :

